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KGHM pod Ministerstwem
Energii

Zgodnie z zapowiedzi¹ rz¹du Ministerstwo Skarbu Pañstwa do koñca
marca 2017 roku ma byæ zlikwidowane. Konsekwencj¹ tej decyzji
jest przeniesienie spó³ek z udzia³em skarbu pañstwa pod nadzór po-
zosta³ych resortów. KGHM mia³ trafiæ pod skrzyd³a Ministerstwa Roz-
woju lub Ministerstwa Energii. Ostatecznie rz¹d zdecydowa³ powie-
rzyæ nadzór nad Polsk¹ Miedzi¹ szefowi resortu Energii Krzysztofowi
Tchórzewskiemu.

Ministerstwu Energii poza KGHM podlegaj¹ 42 spó³ki m.in. z sektora
górniczego (Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa, Katowicki Holding Wêglowy,
Kompania Wêglowa, PGNiG, Kopalnia Soli �Wieliczka�, Wêglokoks), ener-
getycznego (Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Pol-
ska Energia, Zespó³ Elektrowni Wodnych Nidzica) i paliwowego (PKN
Orlen, Grupa Lotos, Naftoport, Siarkopol Gdañsk). £¹cznie Ministerstwu
Skarbu Pañstwa podlega³y 432 spó³ki, które zosta³y rozdzielone pomiê-
dzy ministerstwa: energii, gospodarki morskiej i ¿eglugi �ródl¹dowej,
infrastruktury i budownictwa, kultury i dziedzictwa narodowego, obrony
narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów, sportu i turystyki
oraz zdrowia.

Spotkanie z Dyrektorem
w ZG �Rudna�

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Rudna� przekaza³ Dyrekto-
rowi Naczelnemu tematy do omówienia na planowane spotkanie,
które odbêdzie siê 31 stycznia 2017 r. Wspomniane tematy i pytania
zosta³y zawarte w piêciu punktach.

1. Komisja Zak³adowa zwraca siê o przedstawienie:
a) Wykazu imiennego osób umieszczonych w Bazie Nastêpstw jako

kandydatów do objêcia stanowisk nierobotniczych O/ZG �Rud-
na� na dzieñ 1.09.2015 r. Wy¿ej wymieniony wykaz powinien
wskazaæ, którzy z kandydatów na dzieñ 1.09.2015 r. posiadali
kwalifikacje OUG oraz szkolenia podstawowe.

b) Wykazu imiennego osób, które z wy¿ej wymienionej listy objê³y
stanowiska nierobotnicze w okresie od 1.09.2015 r. do 31.12.2016
r.

c) Wykazu imiennego osób, które w okresie od 1.09.2015 r. zostali
skre�leni z wy¿ej wymienionej bazy i jaki by³ powód.

d) Wykazu imiennego osób, które w okresie od 1.09.2015 r. zostali
w³¹czeni do Bazy Nastêpstw i jakie posiadali kwalifikacje, OUG
oraz szkolenia podstawowe.

W naszej ocenie przedstawienie wy¿ej wymienionych informacji pozwoli
nam oceniæ za³o¿enia jak i efektywno�æ funkcjonowania Bazy Nastêpstw.

2. Czy na poziomie ZG �Rudna� lub w Centrali KGHM Polska Mied� S.A.
s¹ prowadzone prace nad zmian¹ systemu pracy w kopalniach?

3. W zwi¹zku z obecnie funkcjonuj¹c¹ �Struktur¹ organizacyjn¹ od-
dzia³ów mechanicznych� (C), zwracamy siê o wyja�nienie podleg³o-
�ci pracowników w tych oddzia³ach, odpowiedzialno�ci Sztygarów
Oddzia³owych i Nadsztygarów za tych pracowników w aspekcie ich
zatrudniania na oddzia³ach C i BHP przy wykonywanych pracach w
rejonie eksploatacyjnym (GG-1, GG-2, GG-3).

4. W zwi¹zku ze zmian¹ sposobu wydawania posi³ków profilaktycz-
nych, prosimy o przedstawienie pe³nej informacji zwi¹zanej z nano-
szeniem warto�ci, sposobu kontroli nanoszenia, zdejmowania na-
le¿nych posi³ków z kart oraz mo¿liwo�ci sprawdzania tych czynno�ci
przez pracowników.

5. Czy rozpatrywany jest projekt likwidacji oddzia³u M-5? Je¿eli tak,
jakie s¹ cele i koszty zwi¹zane z tym przedsiêwziêciem?

Informacje dla pracowników
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

Propozycja zmiany w Regulaminie pracy

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice� zwróci³a siê 3 stycznia 2017 r. do Dyrektora ds.
pracowniczych w sprawie zmian w Regulaminie Pracy. W oparciu o ko-
mentarze prawne dotycz¹ce Kodeksu Pracy w odniesieniu do art. 187 par.
1 wnie�li o dokonanie zmiany w zapisach Regulaminu pracy w par. 44
nastêpuj¹cej tre�ci: �Pracownica karmi¹ca dziecko piersi¹ ma prawo do
dwóch pó³godzinnych p³atnych przerw w pracy liczonych do czasu pracy.
Pracownica karmi¹ca wiêcej ni¿ jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw
w pracy po 45 minut ka¿da. Przerwy na karmienie mog¹ byæ na wniosek
pracownicy udzielone ³¹cznie. Przerwy udzielane s¹ wy³¹cznie na podsta-
wie o�wiadczenia pracownicy, ¿e karmi dziecko (dzieci) piersi¹. Do swoje-
go wniosku nie musi za³¹czaæ ¿adnego dokumentu�.

Propozycje zmian w Regulaminie ZF�S

W dniu 3 stycznia br. NSZZ �Solidarno�æ� dzia³aj¹ca w Oddziale Zak³ady
Górnicze �Polkowice-Sieroszowice� wnios³a równie¿ o zmiany zapisów
Regulaminu Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych dotycz¹cych:

a) Za³¹cznika nr 5 ws. zasad korzystania z pomocy na cele mieszkanio-
we. W punkcie 29 nale¿y wpisaæ �pracownicy którzy w momencie
nabycia mieszkania nie spe³niali wymogów regulaminu mog¹ ubie-
gaæ siê o pomoc po nabyciu uprawnieñ, jednak nie pó�niej ni¿ do 24
miesiêcy od daty zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y w formie aktu
notarialnego�.

b) Za³¹cznika nr 10 ws. zasad kwalifikowania pracowników we wcza-
sach profilaktyczno-leczniczych. W par. 2 pkt 1a nale¿y wpisaæ �prze-
pracowali nie mniej ni¿ 10 lat pod ziemi¹ i nabyli prawo do 8 dni
dodatkowego urlopu zdrowotnego�.

Spotkanie ws. Regulaminu premiowania i funduszu  C1

Spotkanie w sprawie modyfikacji tre�ci Regulaminu premiowania oraz
za³o¿eñ funduszu nagród C1.



Bogus³aw Szarek, Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidar-
no�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wraz ze Zwi¹zkiem Zawodowym
Pracowników Do³owych w zwi¹zku z brakiem stanowiska Centrali Spó³ki
w zakresie modyfikacji funduszu nagród C1 w Zak³adach Górniczych,
zawnioskowali do Dyrektora Naczelnego o pilne ustalenie terminu spo-
tkania, na którym strona zwi¹zkowa oraz pracodawca bêd¹ mogli przed-
stawiæ swoje propozycje dotycz¹ce zmian w przedmiotowej sprawie. Ra-
dos³aw Stach, Dyrektor  Naczelny Oddzia³u, w odpowiedzi zaprosi³ na
spotkanie w dniu 20 stycznia br. w celu omówienia ww. zagadnieñ.

Stanowisko Komisji Krajowej
NSZZ �Solidarno�æ�

nr 1/17 ws. sytuacji w kraju
Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ� z niepokojem obserwuje wydarze-
nia ostatnich tygodni rozgrywaj¹ce siê w Sejmie RP oraz w stolicy i in-
nych miastach kraju.

Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycj¹ totaln¹, ma na celu

Odznaczenia, szpady,
gale i inne medale�

Gratulacje dla wszystkich zas³u¿onych górników! Corocznie spotykamy
siê na prze³omie listopada i grudnia w gronie pracowników na uroczy-
stych galach wrêczenia odznaczeñ. Mija kolejny rok i dobrze jest czasem
odczuæ, ¿e kto� widzi nasz trud i zaanga¿owanie, poczuæ ¿e doceniona
jest nasza praca, ucieszyæ siê z faktu, ¿e doczeka³o siê na górnicz¹ szpadê
czy odznaczenie. Jak mi³o jest poczuæ, ¿e nie jest wcale tak, jak to czêsto
s³yszymy. Wiecie o czym piszê. Pracujemy s³abo, niewydajnie, obijamy
siê, nie chce siê nam itd. Wci¹¿ mamy do czynienia z wieloma uwagami
pozamerytorycznymi dotycz¹cymi naszej pracy. Czêsto nasi prze³o¿eni
maj¹ zarzuty do nas bardziej osobiste ni¿ zawodowe. Na nasze uwagi
dotycz¹ce braków w materia³ach czy narzêdziach mo¿emy jedynie us³y-
szeæ, ¿e �jeste�my s³abi to sobie nie radzimy�.

Metodami motywacji wiêkszo�æ naszych szefów mog³aby obdzieliæ wiele
firm, ale raczej w 19 wieku. Niby mamy 21 wiek, gdzie fachowców siê
docenia i dba siê o nich � no w³a�nie. Po wielu latach pracy pod ziemi¹,
czêsto tu¿ przed emerytur¹, pierwszy raz idziemy na galê wrêczenia szpad
czy odznaczeñ i kogó¿ tam widzimy? Ludzi obwieszonych, czasem jak te
przys³owiowe choinki. Czêsto trafiaj¹ siê osoby, które przepracowa³y kilka
lat, ale ju¿ s¹ zas³u¿one �¿e ho ho�. Ludzie, dla których ciê¿ka praca pod
ziemi¹ to tylko s³owa zas³yszane od innych. Specjali�ci od wykresów czy
prezentacji multimedialnych. Naszych �kochanych� szefów, którzy maj¹
�wielkie zas³ugi� dziêki np. swoim pomys³om na oszczêdno�ci, które
czasem skutkuj¹ jeszcze wiêkszymi stratami. Jak to wszystko musi na
wnioskach fantastycznie wygl¹daæ, a jak smutno wygl¹da w rzeczywi-
sto�ci.

I tak z jednej strony stoimy na gali ciesz¹c siê, ¿e nas doceniono. Ale z
drugiej strony zastanawiamy siê jak wielu naszych kolegów odejdzie na
emerytury i nie us³yszy nawet podziêkowania. Nie zostanie doceniona ich
ciê¿ka praca, bo brak³o ju¿ miejsca, bo kto� zas³u¿y³ sobie na kolejne,
które� tam odznaczenie, bo s¹� lepsi?! Mo¿e czas najwy¿szy aby dopro-
wadziæ do sytuacji, w której ludzie bêd¹ nagradzani za swoj¹ pracê, a nie
za piêknie napisane wnioski? Moim zdaniem ka¿dy pracuj¹cy pod zie-
mi¹ zas³uguje na wyró¿nienie i przyznawanie tego typu odznaczeñ winno
byæ niemal obligatoryjne. Powinno siê to odbywaæ jawnie i wed³ug pro-
stych dla ka¿dego regu³ i ka¿dy powinien mieæ mo¿liwo�æ sprawdzenia
kto i dlaczego zosta³ wyró¿niony. Mam nadziejê, ¿e dobra zmiana rozwinie
w osobach decyzyjnych umiejêtno�ci, które w najlepszych koncernach
miêdzynarodowych s¹ uznawane za podstawowe.

Poza tym uwa¿am, ¿e premia dodatkowa powinna byæ zlikwidowana, a
�rodki z niej przeznaczone na tzw. grupy dla pracowników na stawce do
15 kategorii zaszeregowania!

Tomasz Wiecheæ

stworzenie wra¿enia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest
na wywo³anie konfrontacji spo³ecznej, parali¿u pañstwa a w konsekwen-
cji na przejêcie w³adzy. Ten sposób dzia³ania niemaj¹cy nic wspólnego z
demokracj¹ i niszcz¹cy kulturê polityczn¹, niezbêdn¹ do funkcjonowania
demokratycznych instytucji, nie mo¿e byæ akceptowany.

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy �Solidarno�æ�, zbudowany
na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane warto�ci
zawarte w katolickiej nauce spo³ecznej, w�ród statutowych celów wska-
zuje miêdzy innymi �szerzenie zasad demokracji i wystêpowanie w obro-
nie uniwersalnych warto�ci� oraz �kszta³towanie aktywnej postawy dzia-
³ania dla dobra Ojczyzny�.

Kieruj¹c siê powy¿szymi zasadami, Zwi¹zek nie mo¿e byæ bierny w tej
sytuacji.

Nie chodzi nam o obronê tej czy innej partii politycznej, ale o obronê
podstawowych zasad spo³eczeñstwa i pañstwa demokratycznego.

Ponadto ka¿dy obywatel powinien mieæ w pamiêci antypracownicze i
antyspo³eczne decyzje poprzedniej w³adzy a dzisiejszej opozycji. Wyd³u-
¿enie wieku emerytalnego, zlekcewa¿enie dwóch milionów podpisów
pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamro¿enie podstawy do-
chodu wolnego od podatku, zamro¿enie wska�nika naliczenia odpisu na
zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych, wielokrotn¹ liberalizacjê Ko-
deksu pracy itp., nie mog¹ byæ przez nas zapomniane.

Zrealizowanie przez obecn¹ ekipê rz¹dz¹c¹ wielu z postulatów zwi¹zko-
wych i spo³ecznych stanowi nadziejê na dalsze kontynuowanie prospo-
³ecznej polityki pañstwa. D¹¿enie twórców polityki antyspo³ecznej do
w³adzy, stanowi zagro¿enie powrotem do tamtych, antypracowniczych
rozwi¹zañ.

NSZZ �Solidarno�æ�, bior¹c pod uwagê informacjê o mo¿liwym porozu-
mieniu si³ parlamentarnych zmierzaj¹cym do zakoñczenia kryzysu sejmo-
wego uwa¿a, ¿e nale¿y powstrzymaæ siê od czynnych dzia³añ i daæ szansê
na powrót do normalno�ci.

NSZZ �Solidarno�æ� apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytu-
cyjnej zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego spo³eczeñ-
stwa wyra¿onej przy urnach wyborczych. Niezale¿nie od powy¿szego
ka¿de naruszenie tych zasad, zmierzaj¹ce do parali¿u funkcjonowania
pañstwa, spotka siê ze zdecydowan¹ reakcj¹ Zwi¹zku.

Gdañsk, 9 stycznia 2017 r.

Aktualno�ci
Dobre zmiany w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych
W 2017 r. wchodzi w ¿ycie kilka istotnych zmian w prawie pracy i przepi-
sach ubezpieczeniowych. Najwa¿niejsze to:
- wzrost wynagrodzenie minimalnego do 2 tysiêcy z³otych brutto (co
poci¹gnie za sob¹ zmiany w wysoko�ci niektórych �wiadczeñ pracowni-
czych, bêd¹cych pochodn¹ pensji minimalnej),
- dodatek za pracê w porze nocnej nie bêdzie wliczany do wysoko�ci
pensji minimalnej.
wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób samozatrudnio-
nych i pracuj¹cych na umowach zlecenia (13 z³/godz.),
- rozszerzenie krêgu osób uprawnionych do �wiadczenia przedemerytal-
nego (na osoby, które opiekowa³y siê osobami niepe³nosprawnymi i otrzy-
mywa³y z tego tytu³u �wiadczenie pielêgnacyjne lub specjalny zasi³ek
opiekuñczy i ukoñczy³y 55, w przypadku kobiet, lub 60 lat, w przypadku
mê¿czyzn).

Te zmiany ju¿ wesz³y w ¿ycie. Z kolei od 1 marca br. kwota najni¿szej
emerytury wzro�nie do 1000 z³, a od 1 pa�dziernika 2017 r. zostanie
przywrócony wiek emerytalny (prawo do przej�cia na emeryturê) 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn.

- - - - - - - - - - - -
GUS: rosn¹ wynagrodzenia i zatrudnienie
Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego poda³ do wiadomo�ci wyso-
ko�æ przeciêtnego zatrudnienia i wynagrodzenia w grudniu 2016 r. W
grudniu ubieg³ego roku przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw
wzros³o o 3,1 proc. w porównaniu z ubieg³ym rokiem - poda³ G³ówny
Urz¹d Statystyczny. W grudniu 2016 r. przeciêtne zatrudnienie w sektorze
przedsiêbiorstw wynios³o 5 mln 798,9 tys. osób. Urz¹d poinformowa³



równie¿, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto by³o wy¿sze o
2,7 proc. w stosunku do grudnia 2015 roku i wynios³o 4 tys. 635,77 z³.

To dobry prognostyk na kolejne miesi¹ce. Mimo szacunków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej o wzro�cie bezrobocia w 2016 r.,
rozpêdzona gospodarka pozwala przedsiêbiorcom zwiêkszaæ zatrudnie-
nie � powiedzia³ w rozmowie z PAP Krzysztof Inglot z Work Service.

- - - - - - - - - - - -
Czterodniowy tydzieñ pracy? W Holandii
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy w 2015 roku oceni³a, ¿e czterodnio-
wy tydzieñ pracy, z 36 godzinami pracy w tygodniu, bêdzie korzystny
zarówno dla pracowników, jak i gospodarki.

Wed³ug portalu CNNMoney najkrócej pracuj¹ Holendrzy.  W Holandii pra-
cownicy spêdzaj¹ w pracy �rednio 29 godzin tygodniowo, a czterodnio-
wy tydzieñ pracy jest w kraju niemal standardem.

Na drugim miejscu znalaz³a siê Dania z 33 godzinami pracy tygodniowo.
System pracy w Danii jest podobny do tego w innych krajach skandynaw-
skich. Powszechne s¹ elastyczne harmonogramy pracy i p³atne urlopy -
pracownicy maj¹ prawo do co najmniej piêciu tygodni p³atnego urlopu
rocznie.

Trzecie miejsce przypada Norwegii, gdzie - tak jak w Danii - �redni tygo-
dniowy czas pracy to 33 godziny. Norweskie prawo umo¿liwia pracowni-
kom minimum 21 dni p³atnego urlopu w roku, a tak¿e pozwala rodzicom
z ma³ymi dzieæmi do zmniejszania liczby godzin pracy w tygodniu.

Na kolejnym miejscu znalaz³a siê Irlandia ze �rednio 34 godzinami pracy
tygodniowo. Ten czas zosta³ w ostatnich 30 latach mocno zredukowany.
Jeszcze w 1983 roku Irlandczycy pracowali po 44 godziny tygodniowo.

A¿ w trzech krajach �redni tydzieñ pracy wynosi 35 godzin - to Niemcy,
Szwajcaria i Belgia.

Z kolei wed³ug tegorocznego raportu OECD Better Life Index Polacy s¹
jednym z najd³u¿ej pracuj¹cych narodów w Europie. Organizacja Wspó³-
pracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, ¿e a¿ 7,4 proc. Polaków spêdza
w pracy ponad 50 godzin w tygodniu, czyli 10 godzin wiêcej ni¿ standar-
dowe 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Oznacza to, ¿e Polska to ósmy
najbardziej zapracowany kraj na �wiecie.

- - - - - - - - - - - -
Liczymy na podwy¿ki i premie. Badanie Randstad.
51 proc. ankietowanych wraz z nowym rokiem oczekiwa³oby podwy¿ki
wynagrodzenia, 56 proc. spodziewa siê premii - wynika z sonda¿u Insty-
tutu Badawczego Randstad pt. �Monitor Rynku Pracy�. W ubieg³ym roku
49 proc. Polaków spodziewa³o siê podwy¿ek wynagrodzenia, a 54 proc.
liczy³o na premiê.

W sonda¿u zwrócono uwagê, ¿e w ostatnich trzech miesi¹cach pracê
zmieni³o 24 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim kwarta³em to
spadek o 2 pkt. proc. 39 proc. respondentów zmieni³o zatrudnienie z
powodu lepszych warunków pracy. 22 proc. ankietowanych wskaza³o, ¿e
zmieni³o pracê z powodu osobistego pragnienia zmiany. 21 proc. uzasad-
nia³o to zmianami w strukturze firmy.

Satysfakcjê z wykonywanej pracy zadeklarowa³o 71 proc. badanych (o 2
pkt. proc. mniej ni¿ kwarta³ wcze�niej).

Z badania wynika, ¿e 76 proc. ankietowanych jest przekonanych, ¿e w
ci¹gu pó³rocza s¹ w stanie znale�æ podobn¹ do wykonywanej pracê (wzrost
o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego kwarta³u). 83 proc. respon-
dentów uwa¿a, ¿e jest stanie znale�æ jak¹kolwiek pracê (wzrost o 4 pkt.
proc.).

Randstad zbada³ tak¿e indeks mobilno�ci (która jest w badaniu definio-
wana wed³ug przewidywañ pracowników o prawdopodobieñstwie za-
trudnienia u innego pracodawcy w kolejnych 6 miesi¹cach). W sonda¿u
zwrócono uwagê, ¿e jest wyra�ny spadek otwarto�ci Polaków na zmianê
pracy.

W minionym kwartale 30 proc. badanych poszukiwa³o nowej pracy. W
porównaniu z poprzednim kwarta³em by³ to spadek o 3 pkt. proc. Najbar-
dziej aktywni w poszukiwaniu pracy byli respondenci w wieku 18-24 lat
oraz w wieku 25-34 lat. Najaktywniejsi w szukaniu nowej pracy to pra-
cownicy tymczasowi, zatrudnieni na umowy cywilno-prawne (40 proc.).

10 proc. Polaków wyrazi³o du¿¹ obawê przed utrat¹ pracy, 22 proc. umiar-

kowan¹. Poczucie tego rodzaju lêku jest w Polsce powy¿ej �redniej euro-
pejskiej (28 proc.). W�ród wszystkich pañstw starego kontynentu naj-
wiêkszy odsetek ludzi obawiaj¹cych siê utraty pracy mia³a Grecja (40
proc.), a najmniejszy Niemcy (16 proc.).

- - - - - - - - - - - -
Nie dostajesz 13 z³? Zg³o� siê do nas. Wspólna akcja PIP i Solidarno-
�ci
NSZZ �Solidarno�æ� wraz z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy bêdzie prowa-
dziæ wspóln¹ akcjê maj¹c¹ na celu wyegzekwowanie stosowania mini-
malnej stawki godzinowej. � To cenna inicjatywa! Wsparcie Solidarno-
�ci, która ma swoje struktury w ca³ym kraju bardzo jest nam potrzebne �
odpowiedzia³ Roman Giedrojæ, G³ówny Inspektor Pracy.

Przypomnijmy. �Solidarno�æ� zwróci³a siê do G³ównego Inspektora Pra-
cy o uruchomienie wspólnej akcji w zwi¹zku z wprowadzeniem od stycz-
nia tego roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceñ.

� Od stycznia 2017 r. obowi¹zuje w Polsce minimalna stawka godzinowa
przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docieraj¹ do nas
sygna³y, ¿e przepis ten nie jest egzekwowany � napisa³ w imieniu NSZZ
�Solidarno�æ� w li�cie do GIP szef Zwi¹zku Piotr Duda. Zwi¹zkowcy zwra-
caj¹ uwagê, ¿e wiele osób pracuj¹cych na umowach zleceniach, boj¹c siê
utraty pracy nie zg³aszaj¹ siê samodzielnie do PIP, a takie sygna³y kieruj¹
bezpo�rednio np. do NSZZ �Solidarno�æ�.

Na odpowied� nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. � W tym przypadku zale¿y
nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przy-
padków, tak aby�my mogli je sprawdziæ i skutecznie zainterweniowaæ.
Jestem przekonany, ¿e wsparcie Solidarno�ci przyczyni siê do zwiêksze-
nia skuteczno�ci inspektorów pracy � odpowiedzia³ minister Giedrojæ.

Jego zdaniem zwi¹zkowcy najlepiej wiedz¹, co siê dzieje w zak³adzie pra-
cy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie
maj¹ mo¿liwo�ci, by wszêdzie dotrzeæ. � Zreszt¹ zawsze powtarzamy, ¿e
tam gdzie s¹ zwi¹zki zawodowe bezpieczniej siê pracuje i mniej jest nie-
prawid³owo�ci w obrêbie prawa pracy, a tak¿e legalno�ci zatrudnienia �
napisa³ Giedorjæ.

Pierwsze efekty wspólnych dzia³añ bêdzie mo¿na zobaczyæ dopiero po 1
lutego, gdy pojawi¹ siê pierwsze wyp³aty i bêdzie mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹
one ni¿sze ni¿ ustawowe minimum.

- - - - - - - - - - - -
Dobry rok dla pracowników
Z raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia wynika,
¿e w I kwartale 2017 r. a¿ 85% firm przewiduje utworzenie nowych miejsc
pracy lub utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, informuje www.ry-
nekpracy.pl.

Najwiêcej miejsc pracy powstanie w budownictwie, transporcie i logisty-
ce oraz produkcji przemys³owej. Z kolei zwolnienia planuje 8% praco-
dawców. Redukcje bêd¹ dotyczyæ g³ównie osoby zwi¹zane z gazownic-
twem, energetyk¹, wodoci¹gami i górnictwem. Wed³ug tego samego
raportu nasze pensje wzrosn¹, co g³ównie bêdzie wynikaæ z podniesienia
pensji minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej.

- - - - - - - - - - - -
S¹ pieni¹dze w programie MdM. W puli ponad 220 mln na 2018 rok
Dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla M³odych nie skoñ-
czy³o siê. Obecnie do dyspozycji jest jeszcze 24 mln z³ w limicie z 2017 r.
oraz ponad 220 mln z³ z 2018 r. - mówi PAP zastêpca dyrektora w depar-
tamencie us³ug agencyjnych BGK Bogus³aw Bia³ow¹s.

�Poniewa¿ program cieszy siê bardzo du¿¹ popularno�ci¹ trudno siê
dziwiæ, ¿e w pierwszych dniach stycznia 2017 r. placówki bankowe by³y
oblegane przez osoby ubiegaj¹ce siê o finansowe wsparcie w ramach
MdM� - zauwa¿y³.

I kontynuowa³: �W pierwszych kilkunastu dniach roku odnotowali�my
rekordowe zainteresowanie programem. W tej chwili obserwujemy zde-
cydowanie ni¿sz¹ aktywno�æ po stronie rejestracji nowych wniosków. W
naszej ocenie instytucje kredytuj¹ce koncentruj¹ siê bardziej na porz¹d-
kowaniu dokumentacji do wniosków ju¿ przyjêtych oraz na zawieraniu
umów o kredyt. (�) Dalej jest dostêpny limit roku 2017, który zosta³
wyczerpany w nieca³ych 92 proc.�.

Bia³ow¹s przypomnia³, ¿e je�li chodzi o dostêpny limit na 2018 r. nie by³
on nigdy zablokowany. �W tej chwili wykorzystanie tego limitu jest na
poziomie 20 proc. - pozostaje ponad 600 mln z³ na wyp³aty w 2018 r.� -
poda³.
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�Zjawisko odblokowania limitu, z którym mamy teraz do czynienia, wyni-
ka z zapisów ustawowych programu� - t³umaczy³ Bogus³aw Bia³ow¹s.

W lipcu 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformowa³ w komu-
nikacie, ¿e wstrzymane zostaje przyjmowanie wniosków na wyp³atê wspar-
cia w roku 2017 r., bowiem zarezerwowano ju¿ 50 proc. dofinansowania
z 746 mln z³ przeznaczonych na program w 2017 roku.

Zgodnie z ustaw¹ BGK jest zobowi¹zane wydaæ komunikat o wstrzyma-
niu procedury naboru wniosków, je¿eli w bie¿¹cym roku, którego doty-
czy limit, ³¹czna pula wniosków z³o¿onych przez nabywców do BGK osi¹-
gnie poziom 95 proc. limitu oraz gdy pula wniosków osi¹gnie 50 proc.
limitów bud¿etowych kolejnych lat.

Pozostawione 5 proc. ró¿nicy przeznaczane jest na wyp³aty dla rodzin
wielodzietnych (rodzina z trojgiem lub wiêcej dzieci) oraz na zapewnienie
�rodków dla wniosków z³o¿onych w dniu ukazania siê komunikatu BGK.
�rodki na kolejne lata s¹ odpowiednio odblokowywane z pocz¹tkiem
danego roku, którego dotyczy limit.

- - - - - - - - - - - -
Jako�æ ¿ycia w Polsce. Raport GUS
Blisko po³owa Polaków nie ma mo¿liwo�ci pokrycia z w³asnych �rodków
nieoczekiwanego wydatku, wynika z raportu GUS. Ponad jednej trzeciej
nie staæ na tydzieñ wakacji, a 18 proc. nie staæ na konsultacjê lekarsk¹.

G³ówny Urz¹d Statystyczny opublikowa³ raport pt. �Jako�æ ¿ycia w Pol-
sce�, zawieraj¹cy zestaw wska�ników niezbêdnych do oceny poszcze-
gólnych obszarów jako�ci ¿ycia. W diagnozie wyró¿niono dziewiêæ ob-
szarów tematycznych.

Pierwszy z nich stanowi³y materialne warunki ¿ycia. Przeciêtny miesiêcz-
ny dochód rozporz¹dzalny wyniós³ w 2015 roku 1 771 z³. Gospodarstwa
domowe przeznacza³y na u¿ytkowanie mieszkania przeciêtnie 20,1 proc.
wydatków, a 24 proc. wydatków stanowi³y zakupy ¿ywno�ci i napojów
bezalkoholowych. Brak pieniêdzy na ¿ywno�æ zadeklarowa³o 5,4 proc.
ankietowanych, a 37,9 proc. gospodarstw domowych nie mog³o pozwo-
liæ sobie na przynajmniej jeden tydzieñ wakacji raz w roku. Niespe³na 9
proc. gospodarstw domowych nie zdecydowa³o siê w bie¿¹cym roku na
posiadanie samochodu z przyczyn finansowych.

GUS zbada³ te¿ bezpieczeñstwo ekonomiczne w Polsce. Prawie 6 proc.
gospodarstw domowych zadeklarowa³o, ¿e w ci¹gu ostatniego roku co
najmniej dwa razy nie by³y w stanie terminowo uiszczaæ podatków od
nieruchomo�ci, rachunków za gaz, elektryczno�æ, wodê, wywóz �mieci i
innych sta³ych op³at zwi¹zanych z u¿ytkowaniem mieszkania. Natomiast
41,4 proc. ankietowanych nie ma mo¿liwo�ci pokrycia z w³asnych �rod-
ków nieoczekiwanego wydatku. W badaniu wziêto pod uwagê równie¿
g³ówny rodzaj aktywno�ci, czyli pracê. W 2015 roku wska�nik zatrudnie-
nia w Polsce wyniós³ 51,9 proc. Pracowników pracuj¹cych na podstawie
umowy na czas okre�lony zatrudnionych by³o 28 proc., za� zadowolenie
z sytuacji zawodowej zadeklarowa³o w 2016 roku 61,9 proc. badanych.

Analizie poddano tak¿e sferê zdrowia. W 2016 roku a¿ 32,2 proc. respon-
dentów rezygnowa³o z wizyty u lekarza specjalisty z powodu listy oczeku-
j¹cych lub braku skierowania, a 18,7 proc. ankietowanych zrezygnowa³o
z konsultacji lekarskiej z powodów finansowych.

Je�li chodzi o subiektywny dobrobyt Polaków, to ponad 80 proc. ankie-
towanych deklaruje ogólne zadowolenie z ¿ycia. Poczucie sensu w ¿yciu
ma 74,9 proc. badanych, a 68,8 proc. optymistycznie patrzy w przy-
sz³o�æ.

- - - - - - - - - - - -
Awans Polski w rankingu innowacyjno�ci Bloomberga
Opublikowany przez agencjê Bloomberg ranking najbardziej innowacyj-
nych krajów �wiata (Bloomberg Innovation Index) lokuje Polskê na 22.
miejscu, co oznacza awans z miejsca 23. zajmowanego w ubieg³ym roku.
W ubieg³ym roku miejsce 22. przypad³o Nowej Zelandii, która obecnie
awansowa³a na miejsce 19. Nie zmieni³a siê natomiast pozycja zajmuj¹-
cych 21. miejsce Chin.

Liderem klasyfikacji pozostaje nadal Korea Po³udniowa, natomiast na
drugim miejscu znalaz³a siê w tym roku Szwecja, spychaj¹c Niemcy na
zajmowane dot¹d przez ni¹ miejsce trzecie.

Ranking Bloomberga uwzglêdnia ³¹cznie siedem czynników: procento-
wy udzia³ wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto
(Polska na 35. miejscu), udzia³ produkcji dodanej w PKB (16. miejsce),
wydajno�æ pracy w przeliczeniu na pracownika (35.), procentowy udzia³
spó³ek z bran¿ wysoko zawansowanych technologicznie w ca³o�ci rodzi-
mych firm (22.), lokalny zasiêg szkolnictwa wy¿szego (15.), odsetek osób
zaanga¿owanych w prace badawczo-rozwojowe w ca³o�ci populacji (35.)
oraz lokaln¹ aktywno�æ patentow¹ (24.).

Najbardziej pogorszy³a siê w tym rankingu pozycja Rosji, która spad³a z
ubieg³orocznego 12. miejsca a¿ na 26. Polska zdecydowanie wyprzedza
w klasyfikacji innowacyjno�ci pozosta³e pañstwa Europy �rodkowo-
Wschodniej - nastêpne w kolejno�ci Wêgry i Czechy awansowa³y w bie-
¿¹cym roku odpowiednio z miejsca 30. na 27. i z 31. na 28.

- - - - - - - - - - - -
Nigdy wiêcej �polskich obozów� w niemieckich mediach
Wobec niechêci niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF do eksponowania na
swojej stronie internetowej zas¹dzonych wyrokiem s¹du przeprosin za
u¿ywanie k³amliwego okre�lenia �polskie obozy� oraz wobec jej zapowie-
dzi blokowania komentarzy zwracaj¹cych jej na ten fakt uwagê redakcja
portalu tysol.pl postanowi³a wesprzeæ akcjê polskich internautów. Uzy-
skaæ wiêcej informacji i �ledziæ przebieg sytuacji w internecie mo¿na pod
has³em #GermanDeathCamps

tysol.pl, niezalezna.pl, solidarnosc.org.pl, solidarnosc.gda.pl

Jeszcze nie zrozumieli
S³uchaj¹c niemal ka¿dego dnia wychodz¹cych na �wiat³o dzienne
nowych faktów dotycz¹cych kabaretowej opozycji w Sejmie w wy-
konaniu Platformy i Nowoczesnej, ³¹cznie z ich liderami, odpowie-
dzialny i rozs¹dny obywatel powinien zadaæ sobie przynajmniej jed-
no pytanie: jak to siê sta³o, ¿e tak nieodpowiedzialni osobnicy zna-
le�li siê w Sejmie? Celowo nie u¿ywam s³owa politycy, poniewa¿
m¹dry i odpowiedzialny polityk dbaj¹cy o presti¿ i dobro, pañstwa i
obywateli nie zachowywa³by siê jak ma³pa w cyrku. Dla obrony swo-
ich prywatnych i partyjnych interesów byli sk³onni doprowadziæ do
bratobójczej walki. Oprócz niekoñcz¹cych siê konfliktów, nieporo-
zumieñ i nienawi�ci która sieje spustoszenie, niszcz¹ polskie spo³e-
czeñstwo przeciwstawiaj¹c jednych drugim. Nic m¹drego i rozs¹d-
nego nie byli i nie s¹ w stanie zaproponowaæ. Widaæ teraz jak na
d³oni, ¿e ca³y medialno-partyjny cyrk w wykonaniu Petru i Schetyny
siê zawali³. A¿ ciarki przechodz¹ po plecach jakich niem¹drych i nie-
odpowiedzialnych osobników przez ostatnich osiem lat mieli�my w
³awach sejmowych i na ministerialnych stanowiskach ze strony Plat-
formy.

Mimo ¿e od pa�dziernika 2015 roku od przegranych przez uk³ad
liberalno-lewicowy wyborów parlamentarnych up³ynê³o trochê cza-
su to oni wci¹¿ nie zrozumieli, ¿e polskie m¹dre i odpowiedzialne
spo³eczeñstwo za pomoc¹ kartki wyborczej odsunê³o ich od w³adzy.
Im d³u¿ej pozostaj¹ odsuniêci od rz¹dowego koryta, przy którym
dbali o interes swój i partyjnych kolesi, coraz bardziej widoczny jest
i z dnia na dzieñ coraz bardziej potêguje siê g³ód utraconej w³adzy.
Zachowuj¹ siê jakby byli �na haju� i utracili wszelki kontakt z otacza-
j¹c¹ ich rzeczywisto�ci¹. W swej g³upocie i zacietrzewieniu ci¹gle
trwaj¹ i nie potrafi¹ zrozumieæ, ¿e w momencie, gdy polskie spo³e-
czeñstwo zorientowa³o siê, ¿e ci¹gle przez nich by³o oszukiwane,
okradane i obra¿ane to wy sami swoim sposobem bycia i zachowy-
wania siê dajecie powód by staæ siê ci¹g³ymi banitami. Co niektórzy
z was to zrozumieli, ¿e to ju¿ wasz polityczny koniec i nie siedzieli z
wami w Sejmie nie chcieli dzieliæ siê pasztecikami, ale ju¿ dawno
czmychnêli na bardzo intratne posadki do Brukseli i na Ukrainê. £za
siê w oku krêci z politowania, ¿e bardzo w¹ski artystyczny �wiatek i
o�wieconych aktoreczek, ró¿nej ma�ci celebrytek, wszystkie wnuki
i wnuczki funkcjonariuszy PRL-u dalej nie potrafi¹ otrz¹sn¹æ siê po
przegranej i zrozumieæ, ¿e eldorado siê skoñczy³o. Teraz trzeba siê z
tego wszystkiego uczciwie rozliczyæ, a ciê¿ko pracuj¹cym, uczci-
wym i prawym Polakom pozwoliæ spokojnie ¿yæ.

Nuciñski


